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Plata TVA în tara de origine de catre firmele nerezidente din România ar lasa fara
lichiditate Piata Spot a platformei OPCOM

Ministerul Finantelor se afla în fata unei dileme pe care si-a creat-o singur prin modificarea Codului Fiscal,
în urma cu un an, modificare ce da dreptul teoretic firmelor care activeaza în domeniul distributiei de
produse petroliere, gaze si electricitate sa plateasca TVA în tara lor de origine, în situatia în care sediul
social al acestora nu se afla în România. Desi aceasta prevedere nu a fost pusa înca în practica, tot mai
multe societati solicita exceptarea de la plata TVA în România.

Modificarea Codului Fiscal nu a fost o inventie a finantistilor români, ci o transpunere a unei Directive Europene,
fara a se lua în considerare însa si efectele ei. La un an de la aparitia respectivei facilitati, Ministerul Finantelor nu
mai poate ignora propriile reglementari, care ar putea avea consecinte extrem de nefaste asupra viitoarei burse de
energie, în primul rând, dar si asupra încasarilor din TVA la bugetul de stat. Firmele straine prezente pe piata
româneasca, din domeniul gazelor si al energiei în speta, cu sediul social în tarile lor de origine, sunt îndreptatite sa
solicite respectarea Directivei Europene, precum si a Codului Fiscal, mai ales ca acestea îsi recupereaza TVA
platita în România la intervale foarte lungi de timp, în cel mai fericit caz la noua-zece luni, fata de 45 de zile, cât
prevede legea. Or, în cazul tranzactiilor cu energie electrica sau gaze naturale, valoarea TVA ce însoteste fiecare
factura emisa este foarte mare. Se apreciaza, spre exemplu, ca numai în 2010, în domeniul energiei electrice, plata
TVA pentru facturile emise a depasit nivelul de 70 de milioane de euro, din care cel putin 30 de milioane de euro
revin platilor facute de nerezidenti. Daca în domeniul gazelor naturale nu avem înca o piata concurentiala reala si
nici tranzactii pe o bursa de specialitate, în schimb în domeniul energiei electrice tranzactiile de pe Piata pentru
Ziua Urmatoare (PZU) a platformei de tranzactionare OPCOM risca sa ramâna fara lichiditate, tocmai din cauza
aplicarii masurii amintite.
Cine îsi sapa groapa singur
În momentul de fata, în România, orice factura este însotita de TVA. Concret, modificarea adusa Codului Fiscal si
valabila de la 1 ianuarie 2010, prevede ca în cazul livrarii de gaze naturale prin intermediul sistemelor de
distributie, precum si în cazul livrarilor de energie catre consumatori persoane impozabile, locul livrarii se considera acolo unde comerciantul îsi are sediul activitatii economice sau unde este sediul firmei, locul unde are
domiciliul sau unde este stabilita resedinta. Evident, pe piata energiei electrice din România activeaza firme cu
sediul social în Cehia, Germania sau Italia si nu numai, motiv pentru care acestea au tot dreptul sa solicite plata
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TVA acolo. Lucrurile devin însa extrem de complicate pentru piata, care în aceasta situatie s-ar vedea lipsita de
lichiditate, dar si pentru statul român, care nu ar mai încasa TVA asa cum o face acum. „Dezechilibrul nu poate fi
suportat din punct de vedere valoric”, afirma Victor Ionescu, directorul general al OPCOM, platforma de
tranzactionare a energiei electrice din România. „La simularile pe care le-am facut s-a demonstrat ca TVA aferenta tranzactiilor cu energie electrica de catre nerezidenti pe Piata pentru Ziua Urmatoare este mult mai mare decât
cifra de afaceri a operatorului OPCOM”, mai spune Victor Ionescu. Sa vedem ce înseamna acest lucru.
Cåt de voluntara este piata?
În piata de energie electrica, operatorul OPCOM joaca rolul de contraparte, pozitie care permite ca decontarile sa
fie facute foarte repede între traderi, iar piata sa se bucure de o lichiditate foarte ridicata. Cifra de afaceri a
OPCOM este însa de aproximativ 4 milioane de euro anual. Daca luam în considerare faptul ca nivelul TVA se
ridica la circa 70 de milioane de euro anual, iar nerezidentilor le revin aproximativ 30 de milioane de euro din
TVA, ajungem la concluzia ca pe luna ar „disparea” din piata o suma aproape egala cu întreaga cifra de afaceri a
OPCOM pe un an. În mod evident, exista riscul de blocare a tranzactiilor, în ciuda faptului ca acestea au în spate
garantii obligatorii. Mai mult decât atât, în cazul aplicarii corecte a Codului Fiscal, inclusiv firme românesti ar
putea sa-si stabileasca sediul social în alte tari, astfel încât sa evite plata TVA în România. În mod teoretic, exista
si o portita de scapare. Pentru a se evita o blocare a Pietei pentru Ziua Urmatoare, se poate lua în considerare faptul
ca aceasta este o piata voluntara, iar participarea la tranzactii trebuie sa tina seama de acest lucru, precum si de
conven-tiile pietei, acceptate de catre toti participantii. Într-o asemenea conjunctura exista însa riscul, teoretic, ca o
parte din participantii la piata sa renunte la tranzactii, ceea ce ar echivala însa tot cu reducerea lichiditatii, precum
si a volumului de tranzactii. Dilema în care s-a intrat poate avea însa si alte solutii, dar acestea presupun costuri
suplimentare, care în final se vor regasi în pretul energiei electrice.
Trei solutii si o rezolvare: pret mai mare
Presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie (AFER) din România, Ion Lungu, considera ca „OPCOM are
posibilitatea de a se apara” în fata acestei situatii si confirma faptul ca în momentul de fata exista o comisie de
specialisti care discuta atât cu reprezentantii OPCOM, cât si cu cei ai Ministerului Finantelor, astfel încât legea sa
fie respectata. Presedintele AFER este, în acelasi timp, de acord cu faptul ca lichiditatea pietei de energie este una
foarte buna si ca aceasta trebuie pastrata în avantajul tuturor participantilor. S-au identificat trei solutii, fiecare cu
avantajele si deza-vantajele ei, pe baza carora se poarta discutiile. Pentru optimizarea fluxului de numerar,
OPCOM ar trebui sa primeasca contravaloarea TVA de la stat (din urma tranzac-tiilor) în 45 de zile, cât prevede
legea, urmând ca actiunea de control sa se faca ulterior (în momentul de fata nu se accepta plata TVA decât dupa
efectuarea controlului de la Finante, care depaseste însa mult termenul de 45 de zile). Este o solutie oarecum
utopica însa, având în vedere „foamea” de bani a statului si lipsa lui de reactie. Tot în aceasta varianta, energia ar
putea fi decuplata de TVA. În cea de-a doua varianta, s-ar impune nevoia unei prefinantari a OPCOM (posibil un
împrumut), din care sa fie platit TVA, iar ulterior costurile acestui credit sa fie acoperite de catre toti participantii
la piata sau numai de catre nerezidenti. Evident, asta ar duce inevitabil la cresterea pretului energiei. În fine, o a
treia varianta ar presupune introducerea unui sistem de taxare inversa (TVA sa se aplice la vânzatorul final), propunere pe care o regasim si în sectorul de panificatie sau al comertului cu cereale, ca o masura de eradicare a
coruptiei. Numai ca pentru aplicarea taxarii inverse trebuie sa avem aprobarea Comisiei Europene. În sectorul
panificatiei s-a solicitat Comisiei aplicarea taxarii inverse înca de anul trecut, dar nici acum nu avem un raspuns.
Cert este ca, dintre toate solutiile identificate pâna acum, pentru a evita un colaps al pietei de energie, toate duc, în
final, la cresterea preturilor. Or acest lucru nu-l doreste nimeni în România.
Piata pentru Ziua Urmatoare, în plina expansiune
Volumul tranzactiilor cu energie electrica cu livrare în ziua urmatoare a crescut cu 43% fata de luna februarie
2010, tranzactiile totale evoluând de la 543.423,018 MWh anul trecut, la 777.959,697 MWh în februarie 2011, respectiv în valori medii orare de la 808,665 MWh/h la 1.157,678 MWh/h. Aceste cifre absolute, echivalate în
ponderi din cererea de consum, aflata conform statisticilor provizorii în crestere cu aproximativ 8% fata de
februarie anul trecut, indica un salt cu 4 procente al cotei spot corespunzatoare lunii februarie 2011, stabilita la
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16,35%, fata de 12,28%, valoare stabilita cu exact un an în urma.
Pretul mediu corespunzator tranzactiilor spot din luna februarie a fost de 194,09 lei/MWh (45,67 EUR/MWh),
pozitia în cadrul domeniului de variatie al preturilor medii lunare în pietele spot din Europa, stabilit între 45 euro/MWh si 67 euro/MWh, fiind la 13 procente sub media europeana de 53 euro/MWh, valoare aproximativ
constanta comparativ cu luna de debut a anului 2011. Raportat la rezultatele lunii anterioare, analiza comparativa
de pret la nivelul burselor europene considerate indica variatii absolute care pornesc de la mai putin de 1
euro/MWh si ating aproximativ 7 euro/MWh, piata spot administrata de OPCOM consemnând pentru luna
februarie o crestere cu 1,58 euro/MWh fata de ianuarie 2011.
Interesul pentru tranzactiile cu livrare în ziua urmatoare, stabilizat în ultimele cinci luni la un coeficient de
participare de circa 67% (în medie 71 de participanti dintr-un total de 106 înregistrati), s-a materializat în tranzactii
orare care, agregat la nivelul întregii piete, au variat într-o marja între 778 MWh/h si 1.607 MWh/h. Transpuse în
ponderi din consumul mediu orar, volumele tranzactionate agregate la nivelul fiecarei ore au depasit nivelul de
10%, în timp ce în circa 87% din cele 672 de intervale orare ale lunii volumele au excedat pragul de 1.000
MWh/h.
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